Решения на Националния съвет на БЛС
от
16.03.2013 г.
Днес, 16.03.2013 г. в гр. София се проведе заседание на Националния съвет на
Българския лекарски съюз, което протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на обработените данни, получени от районните лекарски
колегии на измененията, направени в методиките, гласувани от
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса;
2. Решение за поведение на Българския лекарски съюз, като цяло,
във връзка със създадената политическа и
3. Икономическа ситуация в страната;
4. Разни.
В началото на заседанието на НС участие взе министърът на здравеопазването
проф. Николай Петров.
След проведени разисквания НС на БЛС взе следните
РЕШЕНИЯ:
По точка 1
1. Националният съвет не отменя своето категорично искане за оставката на
управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Пламен Цеков.
Гласували: ЗА - 30. Против - 0. Въздържали се – 1.
2. Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява категорично за
смяна
на
членовете
на
Надзорния
съвет
на
Националната
здравноосигурителна каса, определени от държавната квота.
Към останалите организации, имащи право на квоти в Надзорния съвет, БЛС
отправя призив да преосмислят позициите на своите представители.
3. Под егидата на министъра на здравеопазването да бъде свикана среща на
представители на Министерството на здравеопазването, Управителния съвет
на Българския лекарски съюз и новия състав на Надзорния съвет на
Националната здравноосигурителна каса и нейния управител с оглед решаване
на проблемите, водещи до създаване на напрежение в системата. –
гласували: ЗА- 31. Против - 0. Въздържали се - 0.
4. Измененията в методиките за разпределение в извънболничната и болнична
помощ, направени с решения на Надзорния съвет на НЗОК от 5.03.2013 г., не
удовлетворяват исканията на Българския лекарски съюз.
гласували: ЗА - 29. Против - 0. Въздържали се - 0.
5. Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява новият състав на
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да вземе
решение за отмяна на действащите през 2013 година методики на
Националната здравноосигурителна каса и замяната им с тези от 2012 година.
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Методиките за регулация, които ще се приемат от Надзорния съвет, да влязат в
сила от 1 януари 2013 година.
В случай на невъзможност за отмяна или липса на такова решение - всички
предложения на Българския лекарски съюз за промяна в текстовете на
методиките да бъдат включени в тях.
Променените методики да бъдат публични и да гарантират равнопоставеност
на отделните региони, като разпределение на обеми и средства за медицинска
дейност и в съответствие с правилото „парите следват пациента“.
Гласували: ЗА - 31. Против - 0. Въздържали се - 0.
6. Във връзка с проблемите на възникнали с прехвърлянето на интензивните
грижи към НЗОК - процедурите за изпълнението им, методиките за заплащане и
цените им да бъдат променени в съответствие с принципите, изработени от
националната среща на анестезиолозите-реаниматори, проведена в град
Сливен. Промяната в методиките и процедурите за интензивни грижи да се
извърши след промени на Наредба № 40, договорени на среща в
Министерството на здравеопазването с участието на министерството и
Българския лекарски съюз. Групата на БЛС да се ръководи от д-р Бянкова и в
нея да се включат д-р Д. Генев и др. представители на общински болници.
7. Българският лекарски съюз да инициира пред Министерство на
здравеопазването да се работи за промяна на критериите за нива на
компетентност на лечебните заведения, заложени в Наредбите.
По точка 2
8. Българският лекарски съюз дава необходимото технологично време на
министъра на здравеопазването да реагира адекватно по-горните точки, като
остава в протестна готовност в случай на липса на решение по поставените
проблеми.
гласували: ЗА - 29. Против - 0. Въздържали се - 0.
9. Българският лекарски съюз обявява, че запазва своята протестна готовност в
случай на неизпълнение на исканията, отправени към Министерството на
здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
гласували: ЗА - 29. Против - 0. Въздържали се - 0.
10. На следващото заседание на Националния съвет да се обсъдят основните
принципи и поведението на Българския лекарски съюз във връзка с визията за
развитие на здравеопазването.
гласували: ЗА- 29 души. Против - 0. Въздържали се - 0.
По точка 3
Във връзка с решение на предходния събор на БЛС, Управителният
съвет определи Извънреден събор на БЛС да се проведе на 1 и 2 юни 2013
година в хотел „Самоков“ – Боровец, при следния предварителен дневен ред:
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1. Избор на заместник-председател на Българския лекарски съюз
2. За построяването на Дом на българския лекар
3. Отчет на Управителния съвет за Българския лекарски съюз,
съгласно промените в устава
4. Отчет на Акредитационния съвет
5. Разни
Към този предварителен дневен ред впоследствие е възможно да се добавят
още точки.
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